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A Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2014-2015-ben végzett szakmai 

tevékenységről 

1. Az iroda feladatai a Névhasználati Szerződésben és a Kézikönyvben megfogalmazottak 

alapján: 

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás és a MT Zrt. közötti Névhasználati Szerződés 

2008 évben módosításra került, mivel ebben részletesen meghatározásra kerültek az 

átengedő (MT Zrt.) és a csatlakozó (Társulás) kötelezettségei. A szerződés kiegészítő 

dokumentuma a Névhasználati Kézikönyv, mely az alábbiak szerint határozza meg az iroda 

feladatait: 

„A Tourinform-iroda egyfajta bemutatóterem, amely elsősorban a település/térség 

fogadószobája, kirakata, ahol a vendég a térségi és nemzeti (országos) turisztikai kínálattal 

egyaránt találkozik.”   

A Tourinform Körös-Sárrét Iroda 1998 óta működik Észak-Békés megyében. Székhelyünk 

2013-ig Szeghalmon volt, majd a közigazgatási rendszer átszervezése miatt Füzesgyarmat 

Város Önkormányzata vállalta, hogy átveszi az Irodát, annak helyet, a működésre pedig 

forrást biztosít. Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2013 áprilisa óta működik Füzesgyarmat 

Városban, ahol a Kastélypark Fürdő és a Hotel Gara Szálloda közvetlen szomszédságában 

kiváló infrastrukturális feltételek mellett végezheti tevékenységét. 

Az Iroda tevékenységei egy jól meghatározható központi célok köré szerveződnek: ez 

pedig nem más, mint a térség megismertetése a potenciális célközösséggel, imázs teremtés, 

a térség értékeinek népszerűsítése határon innen és túl az idegenforgalomból származó 

bevétel növelése érdekében. 

Irodánk teljes körű, naprakész turisztikai információkat szolgáltat magyar és idegen 

nyelveken a szálláshelyekről, vendéglátóhelyekről, közlekedésről, programokról, 

látnivalókról,  szolgáltatásokról, egyrészt az előzetesen nálunk érdeklődőknek, másrészt a 

már a területünkre érkező belföldi és külföldi turistáknak. 

 A térségünkben, Füzesgyarmat városban hosszú ideig tartózkodott belföldi és különösen 

külföldi vendégek sok esetben fordultak a Tourinform irodánkhoz a különböző „hétköznapi” 

igényekkel és problémákkal. Sok alkalommal nyújtottunk segítséget az irodánkat 

megkeresett turistáknak a helyben termelt zöldség-és gyümölcs, kézműves termékek, 
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élelmiszerek vásárlásával, egészségügy ellátással, gyógyszer beszerzéssel kapcsolatos ügyek 

elintézésében.    

Iroda fontos szerepet tölt be a turisztikai kereslet és kínálat közvetítésében, egymásra 

találásában, valamint a turisták igényeinek felmérésében, hiszen első kézből értesülnek a 

turisták által keresett és esetlegesen hiányolt szolgáltatásokról. 

Az ügyfélforgalom mellett (front office tevékenység) jelentős háttér tevékenységet végez 

(back office tevékenység), melynek részét a következők képezik: pályázatírás és lebonyolítás, 

turisztikai termékfejlesztés, partnerség építés, korábban a (korábban) Körös-Sárréti Hírlap, és 

Körös-Sárréti Hírlevél ( minden héten egy alkalommal) szerkesztése és terjesztése, az 

Amondó Füzesgyarmat helyi újság szerkesztése, kiállításokon, rendezvényeken való 

megjelenés, aktuális szóróanyagok és  kiadvány szerkesztése, adatbázis építés. 

  Az információ mellett az érdeklődők hozzájuthatnak ingyenes turisztikai kiadványokhoz – 

a térségünket bemutató kiadványaink mellett közvetítjük és terjesztjük a nemzeti és 

regionális kiadványokat is. Kiegészítő szolgáltatásként jegyet válthatnak Szarvasi Vízi Színház 

és Békéscsabai Jókai színház előadásaira. 2014. májusban a korábbi 44 mellé további 30 db 

Schwinn Csepel gyártmányú kerékpár és 2 db bringóhintó került beszerzésre a Körös-Sárrét 

Turizmusáért Egyesület pályázata által a Tourinform Körös-Sárrét Irodába. Ez által kerékpár 

és bringóhintó kölcsönzésszolgáltatást is tudtunk nyújtani a turistáknak. A bringóhintókat 

tagtelepüléseink rendezvényein és a forgalmasabb turisztikai objektumokban is használják. A 

kerékpárokat is kihelyeztük a településekre, hogy a leginkább látogatott helyeken egy új 

szolgáltatást tudjunk nyújtani. 

 Iroda céljai között szerepel, hogy népszerűsítse a kerékpárral való közlekedést a térségben, 

az aktív kikapcsolódás és az egészséges életmód részeként.   

Az információ szolgáltatás mellett az iroda másik alapfeladata a meghatározott 

módon történő adatgyűjtés, adattovábbítás és adatfrissítés a Magyar Turizmus Zrt. Nemzeti 

Turisztikai Adatbankja számára. Az irodák által begyűjtött adatokból álló turisztikai adatbázis, 

a NETA (On-line Nemzeti Turisztikai Adatbázis, 14 témakörben, több mint 23.000 turisztikai 

objektum teljes körű adata) képezi az információs rendszer alapját.   

A magas szintű információszolgáltatáson, adatgyűjtésen, adatszolgáltatáson, értékesítési 

tevékenységen felül, a Tourinform-irodák nagy százaléka foglalkozik a területi turisztikai 

marketing gyakorlati megvalósításával, a fenntartó által meghatározott követelmények 

szerint.  
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A komplex turisztikai marketingtevékenységet végző Tourinform Körös-Sárrét iroda 

partnereivel, térségi turisztikai szolgáltatokkal összefogva, azok népszerűsítése, 

forgalomnövekedése céljából részt vesz bel-és külföldi kiállításokon, jelentősebb térségi és 

országos rendezvényeken, eseményeken, valamint ismertető kiadványokat, guide-okat, 

eseménynaptárakat, szállásjegyzéket, üdülési ajánlatokat, turisztikai szolgáltatásokat 

népszerűsítő szóróanyagokat, információs szórólapokat stb. állít össze és ad ki.  

A Tourinform Körös-Sárrét Iroda igyekszik a térség adottságait maximálisan kihasználni, és az 

erősségekre építve folytatja szisztematikus marketing tevékenységét, s a turisztikai 

termékfejlesztést a szolgáltatókkal együttműködve a kistérség fejlődése érdekében.  

A szervezet marketing tevékenységének célcsoportját egyrészről a helyi turisztikai 

szolgáltatók, önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók, másrészt azon potenciális bel-

és külföldi turisták alkotják, akik ellátogatnak a turisztikai kiállításokra és ötletet kapnak a 

kevésbé ismert, olcsóbb, mégis elfogadható szolgáltatási színvonalat biztosító térségek 

„felfedezésére”.  

A Tourinform Körös-Sárrét Iroda nyitva tartása:  

Hétfőtől péntekig: 9.00 – 17.00 óráig 

szombaton: 10-15 óráig 

Nyári  és ünnepi nyitva tartás 2004.07.0.5-08.31 

Hétfőtől péntekig: 9.00 – 17.00 óráig 

Szombat-vasárnap: 10.00-16:00 óráig 

Munkaszüneti napok és hosszú hétvégék: 10.00-16.00 óráig, illetve kitelepülés a települések 

nagy rendezvényeire. 

Az iroda gyűjtőterületéhez tartozó települések:  

Biharugra, Bucsa, Csökmő, Dévaványa, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Geszt, Kertészsziget, 

Körösladány, Körösnagyharsány, Körösújfalu, Mezőgyán, Okány, Szeghalom, Vésztő, 

Zsadány. 

Szolgáltatási körben érintett települések:  

Biharugra, Bucsa, Csökmő, Dévaványa, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Körösladány, Kertészsziget, 

Körösnagyharsány, Körösújfalu, Szeghalom, Vésztő, Zsadány. 

 

2. Személyi és tárgyi feltételek: 

3 

 



Az irodában 3 fő dolgozik 8 órában. Az irodában dolgozók rendelkeznek középfokú 

nyelvvizsgával (német) és angol felsőfokú nyelvismerettel, egy dolgozó rendelkezik 

anyanyelvi szintű orosz nyelvtudással. Az idegen nyelv tudása elengedhetetlen a 

munkavégzéshez, mivel az országos adatbázisba 3 nyelven kell felvinni az adatokat. 

Az iroda Füzesgyarmat Város turisztikai központjában, a Kastélypark Fürdővel és a Hotel Gara 

Szállodával szemben található, Füzesgyarmat Város tulajdonában lévő több helyiségből álló 

épületben, melynek igényes felújítását és modern irodai eszközökkel való felszerelését egy 

román-magyar együttműködési projekt költségvetéséből finanszírozták. A tágas irodai 

épületben több hely jutott a kiadványtárolóknak.  

Az iroda rendelkezik az MT Zrt. által előírt tárgyi eszközökkel.  

 

3. A Tourinform Körös-Sárrét iroda tevékenysége: 

 

A vonzerőleltár folyamatos kiegészítése, karbantartása- Információ szolgáltatás  

 

 Látogatói statisztika  

Az iroda 
megkeresése 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

2015.
01-09. 

hó 

Személyesen 1521 2199 2049 1908 3361 3608 3549 4237 3989 3596 5024 3853 
Telefonon 832 775 625 1010 1094 1246 1599 2068 1866 1677 2273 986 
Írásban  973 920 776 964 1262 1732 2286 2580 2202 2051 2306 706 

Összesen: 3 326 3 894 3 450 3882 5717 6586 7434 8885 8057 7324 9603 5545 

 

 

*A látogatói statisztikából kitűnik a jelentős növekedés. Ennek egyik oka, hogy 2008-tól a 

statisztikába beépítettük a kiállításokon és kitelepüléseken érdeklődőket. Másik pedig, hogy 

érzékelhető forgalomnövekedéssel jár, ha 3 fő végzi a turisztikai szolgáltató tevékenységet, 

és ha több helyen tud megjelenni az iroda. Új turisztikai termékek bevezetése –kerékpár és 

bringóhintó kölcsönzése, illetve a szolgáltatás iránti nagy érdeklődés, országos 

turisztikai vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai, szórakoztató rendezvények, 
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Füzesgyarmati Gazda- és Vállalkozónapok és Vadász Közéleti Konferencia rendezvények 

megrendezése is jelentősen hozzájárultak a látogatói szám növekedéséhez. 

2014 évi jelentősebb akciók: 

•   Munkánk során ebben az évben nagy hangsúlyt fektettünk a Tourinform iroda és 

térség turisztikai szolgáltatók közötti párbeszéd folyamatosan erősítésére, a kapcsolat és 

hálózat építésére, partnerség fejlesztésére. Folyamatosan bővítettük és aktualizáltuk 

szolgáltatóink, partnereink adatbázisát, beszereztük új e-mail címeket, ösztönözzük a 

partnereinket mail-boksz nyitására és használatára.  Ezáltal a kapcsolattartásunk sokkal 

intenzívebb és naprakész. Jelenleg 145 szolgáltatóval, 13 vadásztársasággal, 5 lovas 

tanyával, 13 önkormányzattal, 20 iskolával és 23 közművelődési intézménnyel (művelődési 

házzal, könyvtárral és múzeummal), 22 kézművessel, 29 civil szervezettel, 7 megyei 

Tourinform irodával és 30 média képviselővel tartjuk a kapcsolatot (napi, vagy heti szinten). 

Az irodánkba naponta érkeznek olyan információk, amelyek segíthetik a szolgáltatók, illetve 

az önkormányzati intézmények munkáját. A beérkezett friss információkat, felhívásokat 

rendszeresen továbbítjuk részükre, a szolgáltatók adatszolgáltatása is ezen a csatornán zajlik.  

Ennek a folyamatnak a pozitív eredménye érzékelhető növekedést eredményezett az iroda 

látogatói statisztikájában is. 2014-ban 230, 2015-ben körülbelül 220 alkalommal küldtünk e-

mailen információkat partnereinknek. Ennek eredményeként folyamatos a párbeszéd a 

térségi szolgáltatókkal. Feladatunknak tekintjük, hogy felhívjuk a partnereink figyelmét a 

pályázati, jogszabályi változásokra is.  

• Évről évre jobb a kapcsolatunk a térségben működő turisztikai szolgáltatókkal, 

segítünk nekik a programcsomagok összeállításában, az együttműködési készségük 

fejlesztésében, ajánljuk és népszerűsítjük a szolgáltatásaikat. Az év folyamán a térségi 

rendezvények, programok mellett összesen 90 konkrét üdülési csomagajánlatot, kirándulási 

programcsomagot, tábor, túra programot tudtunk ajánlani és közvetíteni az érdeklődők 

számára elektronikus úton is.  

 Naponta vezetjük az irodához érkezett kérdéseket, melyekre 

információt adtunk.  

       A MT Zrt. negyedéves bontásban kéri az adatbázis tematikus adatfrissítését, amelyet az iroda 

dolgozói végzik.  Ezek a www.iranymagyarorszag.hu és a www.itthon.hu lapokon jelennek 
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meg. A www.szeporszag.hu weboldalon történő keresésekről is naponta kapunk 

visszaigazolást a látogatók számáról. Ennek száma 8-20 között mozog naponta. 

• Kiemelt célunk, a kistérség turisztikai vállalkozóival, intézményeivel és egyéb 

szervekkel történő együttműködés. Az iroda helyet és munkaszervezetet biztosít a Körös-

Sárrét Turizmusáért Egyesületnek.  

• A Körös-Sárréti turisztikai hírlevelünket hetente jelentetjük meg, melyben 

rendszeresen közöltünk aktuális térségi turisztikai információkat, programokat, ajánlatokat. 

• A térség szerepel a megyei turisztikai kiadványokban, a megyei rendezvény 

naptárban és a DA Regionális Marketing Igazgatóság kiadványaiban.   

 

Fórumok, partnertalálkozók:  

ideje helye megnevezése résztvevők 

száma 

érintettek köre 

2014.03.25. Dévaványa Turisztikai 
együttműködési 
lehetőségek 
Dévaványán és 
Körös-Sárréten 
Című Ötletbörze I.  

22fő vállalkozók, civil 
szervezetek, 
magánszemélyek 

2014.04.08. Füzesgyarmat Turisztikai 
együttműködési 
lehetőségek 
Füzesgyarmaton és 
Körös-Sárréten  
Című szezon indító 
Ötletbörze II. 

25 fő vállalkozók, civil 
szervezetek, 
magánszemélyek, 
közművelődési 
intézmények 

2014.12.01. Szeghalom Turisztikai fórum a 
Körös-Sárrét 
Turizmusáért 
Egyesület 
közgyűlésén 

19 fő önkormányzatok, 
civil szervezetek, 
közművelődési 
intézmények, 
magánszemélyek, 
vállalkozók  

 

 

Marketing eszközök: 

 

Kiadványaink pdf. formátumban megtalálhatóak a kistérségi honlapunkon 

(www.sarretitura.hu). Az Iroda kulcsszerepet vállal a térségbeli aktuális hírek, információk 
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gyors terjesztésében, melynek elsődleges eszköze a www.sarretitura.hu honlap, ahol a 

látogató megtalálhatja többek között a körös-sárréti települések bemutatóját, valamint 

értesülhet a legfrissebb túraajánlatokról és a rendezvények pontos adatairól,részletes 

információkat kaphatnak az érdeklődők a térség szálláshelyeiről, programajánlatáról, teljes turisztikai 

kínálatáról. Az Irodának természetesen Facebook oldala is van. 

 

 

 

 

 

 

• Adat, programok, események feltöltése 

www.sarretitura.hu  

www.sarretlife.hu   

www.facebook.com/tourinform.korossarret  

 

 Az e-mailben érkezett turisztikai információval kapcsolatos 

megkeresésekre adott    turistatájékoztatást is segíti, hogy kérésre e-mailben is eljuttatható a 

füzesgyarmati és a kistérségi kiadvány magyar, angol és német változatban.   

 

• Kiadványok 

„Körös-Sárréti kalauz” c. kiadvány 2 000 példányban. A kiadvány 48 oldalon mutatja be a 

településeket a javasolt túraútvonalakat, programcsomagokat, a térségi szolgáltatókat. 

Egyedi, térségi turisztikai térkép és fotók segítik az olvasót a jobb tájékozódásban. (Forrás: 

KSTE LEADER pályázat) 

 „Vadászat-Horgászat a Körös-Sárréten” c. kiadvány 2 000 példányban készült el, melyben 7 

vadásztársaság és egy horgász egyesület mutatkozik be. (Forrás: KSTE) 
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„Kiemelt szálláshelyek a Körös-Sárréten” c. kiadvány 2 000 példányban készült el, melyben 

10 szálláshely jelenik meg. (Forrás: KSTE) 

 „Füzesgyarmat Felüdülés, termálélmény, színes programok!” c kiadvány 2 000 példányban 

készült el, amely a települést, Kastélypark Fürdőt, Füzesgyarmati Termálkempinget, Hotel 

Gara*** Szállodát, szálláshelyeket, látnivaló helyeket, a térségi szolgáltatókat mutatja be. 

(Forrás: KSTE) 

„Kastélypark Fürdő és Üdülőházak árjegyzék- Füzesgyarmati rendezvények 2014.” c. 

szórólap 2000 példányban készült el, amely a Körös-Sárrét térség kiemelkedő rendezvényei 

mutatja be és tartalmazza Kastélypark Fürdő és Üdülőházak belépő jegyek, szállás 

szolgáltatások díjait. (Forrás: KSTE LEADER pályázat) 

Idegen nyelvű kiadványok:  

„Körös-Sárréti kalauz”c. leporelló lengyel nyelven -2 000 példány, szerb nyelven – 2 000 
példány 

„Füzesgyarmat Felüdülés, termálélmény, színes programok!” c kiadvány leporelló – 2 000 
példány  

Emellett többféle dekoratív és hasznos információtartalmú kiadványt is megjelentetett az 
Iroda, melyek igen kedveltté váltak az idelátogató magyar és külföldi turisták körében. 

Saját szerkesztésű és nyomtatású kiadványok 

„Körös-Sárréti üdülési ajánlatok” c. füzet 1 000 példányban készült el, amely tartalmazza a 
Körös-Sárréti szálláshelyek konkrét üdülési ajánlatait. 
 
„Kastélypark Fürdő és a Hotel Gara*** Szálloda üdülési ajánlatai” c. szórólap 500 
példányban készült el, amely szolgáltatásokat és aktuális csomagajánlatokat mutatja be. 
 

„Relaxáljon, frissüljön fel a Dévaványán” c. szórólap 200 példányban készült el, amely 
Városi Önkormányzati Strandfürdő és Gyógyászat, Ifjúsági szállás szolgáltatásait mutatja be. 
 
„Füzesgyarmati Tűzoltóeszközök Gyűjteménye”c. szórólap 200 példányban, amely Lázár 
Lajos nyugalmazott tűzoltóparancsnok gyűjteményét, mutatja be.  
 
Elektronikus Körös-Sárréti hírlevél, melyet hetente szerkesztjük és küldjük e-mailben 

összesen 850 partnernek.  
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 Éves rendezvénynaptár összeállítása, „Körös-Sárréti Nyár”, „ Körös-Sárréti Ősz” 

online lapozható rendezvénynaptárok készítése, továbbítása , népszerűsítése. 

Honlapunk a www.sarretitura.hu címen üzemel, 2009 júliusa óta, mely jelentősen segíti az 

iroda munkáját, a térség népszerűsítését. 2014 évben 127 hír, 410 esemény került fel a 

honlapra. 

Év Egyedi látogató Látogatások száma 
2010. 5494 7452 
2011. 11498 16825 
2012. 5046 9475 
2013. 125 604 
2014. 13659 19196 

2015. 1-9 hó  19652 
 

2013-ban a honlap látogatók számának csökkenését az okozta, hogy a honlap fejlesztés alatt  

állt és egy ideig nem volt elérhető. 2014. évi látogatói szám növekedését eredményezte a 

honlap folyamatos népszerűsítése e-mailben, telefonon, személyesen történt érdeklődések 

során. A partnereink körében is folyamatosan ajánlatuk a honlapot. 
780 küldő link mutat a sarretitura-ra, a legtöbben google keresés révén találnak az oldalra ill. 

http://falusiturizmus.lap.hu/; http://aktivturizmus.lap.hu; http://belfoldiutazas.lap.hu/ 

 

Egyéb marketing eszközök, melyek a kiállításokon, kitelepüléseken való részvételhez 
szükségesek: 

A Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület LEADER pályázata keretein belül kerültek beszerzésre 

az alábbi eszközök, melyek a térség népszerűsítését célzó rendezvényeken és kiállításokon 

való megjelenést teszik hatékonyabbá. 

• Információs tábla 2 oldalas 1 db  

• Hűtő mágnes 8 000 db  

• Tollak beszerzése 1 000 db (www.sarretitura.hu promoval) 

 

Füzesgyarmat vitte tovább a HURO 100/024/1.2.3 sz. projektet, mely keretein belül a 
www.sarretlife.hu hírportál az iroda által lett működtetve. Itt folyamatos hírfeltöltést, 
rendezvény modulkarbantartást és turisztikai modul feltöltést és végeztük. 

9 

 

http://www.sarretitura.hu/
http://falusiturizmus.lap.hu/
http://aktivturizmus.lap.hu/
http://belfoldiutazas.lap.hu/
http://www.sarretitura.hu/
http://www.sarretlife.hu/


 

 

 

 

  

 

 

 

Hirdetési kampány az újságokban és ingyenes weboldalakon  
 

Több erdélyi magyar újsággal felvettük a kapcsolatot kölcsönösen előnyös barter 

együttműködés céljából, melynek keretén belül helyi programajánlók és népszerűsítő cikkek, 

reklámok megjelentetésére került sor az erdélyi nyomtatott sajtóban és az újságok online 

felületén egyaránt.  

Hirdetések, hírek, PR cikkek megjelentetése Romániai magyar nyelvű nyomtatott és 

internetes újságokban barter együttműködés keretében: 

Aradi Nap online heti lap weboldalán már több füzesgyarmati eseményről, programról, 

Kastélypark Fürdőt és Gara Hotel szolgáltatásairól szóló cikk megjelent. A cikkeket az iroda 

munkatársai készítik és szerkesztik. www.aradinap.ro 

Nyári, őszi, téli és tavaszi hirdetési kampányok keretében füzesgyarmati Kastélypark Fürdő 

hirdetései, Hotel Gara*** Szálloda üdülési ajánlatait népszerűsítő hirdetések, PR cikkek több 

alkalommal jelentek meg az előző és ebben az évben  „Szabadság Újság”, „Friss Újság” 

nyomtatott és webújságokban:  www.szabadsagújsag ro; www.frissujsag.ro, valamint 

„Krónika” és „ Erdélyi Napló” c. nyomtatott újságban. A cikkekben megjelentek 

Füzesgyarmatot bemutató és a város legnagyobb rendezvényeit beharangozó írások is.  

10 

 

http://www.aradinap.ro/
http://www.frissujsag.ro/


Ingyen hirdetési lehetőségeket is használtuk nyári nagyobb rendezvények, füzesgyarmati 

Kastélypark Fürdő és Hotel Gara Szálloda által ajánlott programcsomagok, hétvégi üdülések, 

programok, rendezvények népszerűsítésében. 

Kastélypark Fürdő hirdetései, Hotel Gara Szálloda üdülési ajánlatait, programok hirdetéseit 

az alábbi Romániai és belföldi ingyenes hirdető weboldalakra töltöttük fel: www.erdon.ro; 

www.publi24.ro; www.ingyenhrdetes.ro www.megyeiapro.hu; www.aprohirdetesingyen.hu 

Folyamatosan végeztünk hírek, PR cikkek megjelentetését, feltöltését Hír 6 Békés megyei 

hírportálra: www.hir6.hu. 

A térségi és országos sajtóban való megjelentetés érdekében rendszeresen különböző cikkeket és 

híranyagokat küldtünk  a helyi , Békés megyei, országos sajtó részére. 

 

Kiállítások, kitelepülések 
 
Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület képviseletében vagy Békés megyei Tourinform irodához 

társulva az alábbi kiállításokon, rendezvényeken vettünk részt 2014-ben: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendezvény Időpont Helyszín 

Fegyver, Horgászat, Vadászat 
(FeHoVa) Nemzetközi Kiállítás 2014. február 13-16. Budapest 

Utazás Kiállítás 2014. február 28 - 
március 2. Budapest 

Veszprémi Utazás Kiállítás- 
kiadványokat biztosítottunk 2014. április 13-14 Veszprém 

15. Szolnoki Utazás Kiállítás- 
kiadványokat biztosítottunk 2014. április 23-24 Szolnok 

Kolozsvári Magyar Napok- 
kiadványokat biztosítottunk augusztus 21-24. Kolozsvár 

Románia, 

Szakmai Tanulmányút szeptember 17-20. Krakkó, 
Lengyelország 

Békéscsabai Kolbász fesztivál október 23-26 Békéscsaba  

TTR  Nemzetközi 
Idegenforgalmi Vásár  november 13-16 Bukarest  
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2015-ben 
 

Rendezvény Időpont Helyszín 

Fegyver, Horgászat, Vadászat (FeHoVa) 
Nemzetközi Kiállítás 

február  12-15 Budapest 

 

Utazás Kiállítás február 26-március 1 Budapest  

Kolozsvári Magyar Napok augusztus 20-23 Románia-Kolozsvár  

Bioétel- és Borfesztivál szeptember 11-13 Hajdúszoboszló  

Szakmai Tanulmányút szeptember  25-26 Horvátország  

Országos Mezőgazdasági és 
Élelmészeripari Kiállítás 

szeptember  23-27 Budapest  

V. Nagy Magyar Turizmusnap október 1 Ausztria-Bécs  

Békéscsabai Kolbász Fesztivál október 23-26 Békéscsaba  

 

Kitelepülés térségi rendezvényekre 2014-ben 
 

Rendezvény Időpont Helyszín 

Füzesgyarmati Gazda és Vállalkozó 
napok 

február 7-9. Füzesgyarmat 
 

II. Bihari Táj Napja  május 24. Biharugra  

Családi Nap  május 30. Füzesgyarmat  

Lovas konferencia  augusztus 19. Füzesgyarmat  

Füzes Fesztivál és Fúvós Fesztivál június 27-28. Füzesgyarmat  

Falunap július 26.  Kertészsziget  

Lovas Konferencia   augusztus 19. Füzesgyarmat  

IV Füzes Grill Kupa  augusztus 23. Füzesgyarmat  

Mágori Fesztivál  augusztus 23. Vésztő-Mágor  

Hajdú-Bihar Megyei Vadásznap augusztus 30. Hajdúnánás 
 

 

Békés Megyei Vadásznap szeptember 16. Mezőberény  

Vadász Közéleti Konferencia szeptember 26-28 Füzesgyarmat  
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Betakarítási Ünnep szeptember 27. Dévaványa  

2. Betakarítási forgatag a helyi és 
kézműves termékek vásár. 4. 

Aminkvan találkozó 
október 11. Szeghalom 

 

Konferencia és kiállítás BMVA alapításának 
20. évfordulója alkalmából   november 19 Békéscsaba  

 
2015-ben 
 

Rendezvény Időpont Helyszín 

Füzesgyarmati Gazda és Vállalkozó napok február 6. Füzesgyarmat  

IV. Fűszeresek és Kézművesek Vására, Családi nap május 9. 
 

Füzesgyarmat  

Pásztor találkozó május 18. 
 

Csökmő  

Autocross Országos Amatőr Bajnokság Május 23-24. 
 

Szeghalom  

II. Bihari Táj Napja  Május 23. Biharugra  

Lovas konferencia és nyílt fogathajtó edzés Június 27. Füzesgyarmat  

„Új Utak Füzesgyarmat Gazdaságfejlesztésében” c. 
konferencia- Füzes Fesztivál Június 25-26. Füzesgyarmat  

20. Körösladányi Napok július 3-5. 
 

Körösladány  

Városnap  Július  10-12. Dévaványa  

IX. Országos Füzestuning Autóstalálkozó Július 25. Füzesgyarmat  

Falunap július 25. 
 

Kertészsziget 
 

 

XXVI. Lovas Napok augusztus 1-2. Füzesgyarmat  

Boszorkány Fesztivál augusztus 7-8. Szeghalom  

Mágori Fesztivál augusztus 22. Vésztő-Mágor  

 Betakarítási forgatag, Pákász futam, Aminkvan 
találkozó szeptember 26. Szeghalom  

IV. Füzes Grill Kupa október 3. Füzesgyarmat  

 

Előadások iskoláknál (Tourinform és KSTE): 
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• Körös-Sárrét vonzerőleltárának folyamatos kiegészítése, karbantartása 

A folyamatos adatbázis karbantartás mellett minden iroda saját maga tölti fel az internetes 

NETA adatbázist (www.itthon.hu). A feltöltéseket az MT Rt. munkatársai ellenőrzik, 

hitelesítik és csak ezek után kerülnek fel a turisztikai adatok a központi szerverre. A NETA 

adatbázis frissítése 2014. évben, 2015. I és II negyedévben 100%-os eredménnyel történt! 

www.turizmus.bekesmegye.hu a Békés megyei turisztikai honlapra folyamatosan töltöttük 
az adatokat, információkat. 
www.vizitbekes.hu 2014. december 1-től működő Békés megyei új turisztikai honlapon való 

megjelenéshez, Dél-Alföldi  Regionális Marketing Igazgatóság honlapjára, a régió blogjába  

is folyamatosan küldtük az adatokat, aktuális ajánlatokat, híreket,  havi 

rendezvénynaptárakat. Ezáltal az érdeklődők jobban tájékozódhatnak a kistérségben lévő 

turisztikai szolgáltatásokról, szállás-, étkezés és egyéb lehetőségekről, rendezvényekről.  

Békés megye Tourinform iroda által szervezett „Természetesen Békésben!” c. Facebook játékhoz 

biztosítottunk promóciós anyagokat, nyereményeket. 

 

• Szolgáltatásaink: 

- belföldi turisztikai információ szolgáltatás a lakosság és  turisták részére, írásban, telefonon, 

személyesen és on-line az érdeklődők részére tájékoztatás a térség turisztikai kínálatáról, 

szállás és szabadidő helyeiről, közlekedésről, programokról, látnivalóhelyekről; 

- ingyenes térségi, nemzeti és regionális kiadványok, térképek, programajánlatok és 

szálláslehetőségek ajánlása, bemutatása, programszervezés; 

Előadás címe Időpont Helyszín 

Körös-Sárrét Értékei 2014.10.14. Füzesgyarmat – Kossuth Lajos 
Általános Iskola 

  

Körös-Sárrét Értékei 2014.11.11. Füzesgyarmat – Kossuth Lajos 
Általános Iskola 

  

Körös-Sárrét Értékei 2014. 12.19. Füzesgyarmat – Kossuth Lajos 
Általános Iskola 

  

Körös-Sárrét Értékei 2015.01.12. Szeghalom – Sebes György 
Általános Iskola 

  

Körös-Sárrét Értékei 2015. 02.10. Dévaványa – Ványai Ambrus 
Általános Iskola 

  

Körös-Sárréti Kastélyok és 
Kúriák 2015. 03.12. Szeghalom – Sebes György 

Általános Iskola 
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- Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Dévaványai Strandfürdő, térségi turisztikai és 

turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, szálláshelyek, vendéglátóegységek, aktív 

kikapcsolódást kínáló helyek népszerűsítése, promóciója, népszerűsítése, térségi turisztikai 

információk , kiadványok, a térséget bemutatófilmek terjesztése az ország egész területére; 

- csoportkísérés, táborok, lovas, gyalogos, kerékpáros és vízitúrák népszerűsítése; 

- Erzsébet program pályázatok beadása a pályázok kérésére, elfogadóhelyek ismertetése;  

-  lakossági és üzleti hirdetésfelvétel helyi, megyei, országos Szuperinfó újságokba; 

-  Szarvasi Vízi Színház, Jókai Színház előadásaira jegyek értékesítése, 

- kerékpár, bringóhintó kölcsönzése turisták és a helyi akosság számára, térségi települések 

rendezvényeire. A kölcsönzésből származó bevétel az iroda turisztikai marketing 

tevékenységével kapcsolatos költségek egy részét fedezi; 

Ebben az évben a Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület partnerként díjmentesen csatlakozott a 

Magyar Természetjáró Szövetség és a Multipont Program Zrt. együttműködésével elindított 

Országos Kék kör Kedvezményes Szolgáltatóhálózathoz. Ennek köszönthetően a Tourinform 

iroda mint Természetjáró Kártya elfogadóhely és Kerékpár Pont tud nyújtani kerékpár 

kölcsönzési és javítási szolgáltatást a Természetjáró Kártya birtokos turistáknak és még több 

túrázó számára lesz elérhető. Az iroda adatai és elérhetőségei felkerülnek a Magyar 

Természetjáró Szövetség weboldalára, valamint kedvező, forgalomnövekedést előidéző 

kedvezményrendszerbe. A Szolgáltatóhálózathoz való csatlakozás az ajánlatok, cikkek 

ingyenes és kedvezményes megjelenítésére jogosít a Magyar Természetjáró Szövetség 

honlapján, a www.turistamagazin.hu oldalon. 

• Konferencia szervezések: 

III. Füzesgyarmati Gazda- és Vállalkozónapok 
Helye: Füzesgyarmat, Hotel Gara 
Ideje: 2014. február 7-9.  
Résztvevők száma: 212 fő  

Vadász Közéleti Konferencia 
Helye: Füzesgyarmat, Hotel Gara 
Ideje: 2014. szeptember 26-28. 
Résztvevők száma: 127 fő  

IV. Füzesgyarmati Gazda-és Vállalkozónapok, Vidékfejlesztési Konferencia  
Helye: Füzesgyarmat, Hotel Gara 
Ideje: 2015. február 6.  
Résztvevők száma: 131 fő  
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„Új utak Füzesgyarmat Gazdaságfejlesztésében” - Vidékfejlesztési Konferencia  

Helye: Füzesgyarmat, Hotel Gara 
Ideje: 2015.06.26-27 
Résztvevők száma: 127 fő  

Előkészületek 
 
A rendezvények előtt készítettünk meghívót, konferencia programját, jelentkezési lapot, a 
konferenciát hirdető plakátokat, meghívó levelet, melyet postai és elektronikus formában 
továbbítottunk a célközösségnek, a vadászkamarák és a vadásztársaságok 
együttműködésével.  

Minden konferenciára készítettünk elektronikus adatbázisokat, melyek a meghívásra kerülő 
célcsoportokat fedi le.  

Szervezési és adminisztratív feladatok ellátása: forgatókönyv elkészítése, kapcsolat felvétel, 
kapcsolattartás az előadókkal, meghívók, jelentkezési lapok postázása, küldése, 
visszajelzések nyomon követése, a jelentkezők regisztrálása. 

Technika: a terület hangosítása, színpadtechnika (hangosítás, fénytechnika), vetítéstechnika, 
számítástechnikai eszközök biztosítása, közreműködés a konferencia terem dekorálásában, 
előkészítésében, lletve a helyi vadásztársaság történetét és vadászsikereit bemutató,  
Vadász Közéleti Konferenciához kapcsolódó kiállítás, Füzesgyarmati Gazda- és 
Vállalkozónapok című konferenciákhoz kapcsolódó kiállítások készítési munkában is.  
 
A rendezvények lebonyolítása: 

A résztvevők, előadok fogadása, regisztrációs tevékenység ellátása, előadási anyagok 
előkészítése, az előadások, elhangzó kérdések és válaszok archiválása, fotó dokumentáció 
készítése. 

A rendezvények kommunikációja: 

Minden konferenciára készülő összes dokumentumon (meghívó, plakát, levél,) 
szerepeltettük a kötelező programlogókat és mondatokat. 

Megjelent sajtó anyagok: 

III. Füzesgyarmati Gazda- és Vállalkozónapok 

Békés Megyei On-line 2014.02.07 
Békés Megyei Hírlap Hir6 2014.02.12 
 
Vadász Közéleti Konferencia 
 
A Vadász Közéleti Konferencia konferenciára meghívót és részletes programját az alábbi 
felületekre töltöttük fel: 
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facebook, sarretitura.hu, sarretlife.hu, magyarvadasz.hu (vadászok országos portálja) 

Bannert helyeztünk el a sarretitura.hu-n, a sarretlife.hu-n. Beharangozó sajtóanyagokat 
küldtünk a 30 db-os sajtós címlistánkra, amit a heti hírlevelünkben és az Aradi Nap on-line 
felületen is megjelentettünk. Megjelent a rendezvény az MNVH szeptember 22-én Békés 
megyében kiküldött hírlevelében, s felkerült az esemény az mnvh.eu oldalon is 
(http://www.mnvh.eu/node/593056). 

Az eseményt követően PR cikk jelent meg a Beol-on (http://www.beol.hu/bekes/kozelet/az-aprovad-

gazdalkodas-lehetosegeirol-is-szo-esett-a-hetvegen-574569), a sarretitura.hu, a sarretlife.hu és a heti 
hírlevelünkben. 

Cikket jelentetünk meg az eseményről a helyi újságban, Amondó októberi számában is.  

Szerkesztettük és sokszorosítottuk a konferencia helyszínét bemutató és konferenciát 
hirdető szórólapokat, amelyekkel a Hajdú-Bihar megyei Vadász napon (2014.augusztus 30.) 
és Békés megyei Vadász napon (20414.szeptember 16.) promótáltuk a konferenciát és a 
konferencia helyét.  

IV. Füzesgyarmati Gazda-és Vállalkozónapok, Vidékfejlesztési Konferencia  

konferenciára meghívót és részletes programját az alábbi felületekre töltöttök fel: 
 
facebook, sarretitura.hu, sarretlife.hu, 

Az eseményt követően PR cikk jelent meg a Beol-on : http://www.beol.hu/bekes/kozelet/ket-
vallalkozas-kapott-elismerest-a-fuzesgyarmati-konferencian-594749 

a Hir6-on: http://xn--hr6-rma.hu/cikk/107559/fuzesgyarmat_ertekei_a_nonapi_meztol_az_unios_raklapig  
 http://xn--hr6-rma.hu/cikk/107491/akkor_van_gazdasagi_novekedes_ha_a_gazdaknak_jo_evuk_van 
a Csaba TV-n: http://csabatv.hu/node/3990 

az MTI-nél: http://www.hirado.hu/2015/02/06/fazekas-a-mezogazdasag-sikerenek-zaloga-a-termekpalyak-
rendbe-tetele/ 

a www.sarretitura.hu-n: http://sarretitura.hu/?article=383&page=1 

és a www.sarretlife.hu-n: http://sarretlife.hu/fooldal/, valamint a február 12-én megjelenő 
Körös-Sárréti Hírlevélben 
 

A szakmai tevékenység ellátására fordítható források: 

 

1. Projekt megevezése: Helyi értékek népszerűsítése 

Pályázat kiírója: Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedék jövőjéért kollégium 

Pályázó szervezet: Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület 
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Támogatás célja: A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás 

révén. 

Projekt kódja: NEA-UN-14-M-0015 

Támogatási összeg: 1.000.000 Ft 

Leírás: 1 fő alkalmazása, aki a napi információáramlást, az önkéntes munkavégzést és a 

programszervezést koordinálja. 2014-ben hoztunk létre egy új honlapot, mely az 

Egyesületről szóló információk mellett elsősorban térségi turisztikai termékek értékesítésére 

fókuszálunk. A honlapunk fenntartási díját is ebből a forrásból tudjuk biztosítani. Külső 

kommunikációs tevékenységünk fejlesztése céljából külső szakértőt vontunk be, akinek 

segítségével hatékonyabbá válna a munkánk a jövőben. A támogatást irodaszer beszerzésre, 

könyvelői díjra, bankköltségre, hirdetésre (5 db PR cikk), kiadványkészítésre (2000 db), 

számítástechnikai eszközök beszerzésére, utazás, kiküldetés költségeire fordítottuk. 

 

2. Projekt megevezése: Térségi identitástudat növelése a Körös-Sárréten 

Pályázat kiírója: Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedék jövőjéért kollégium 

Pályázó szervezet: Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület 

Támogatás célja: A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek-és 

ifjúsági érdekképviselet, gyermek-és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, 

betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-

megelőzés, természet-és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai 

programjának támogatása. 

Projekt kódja: NEA-UN-14-SZ-0151 

Támogatási összeg: 999.350 Ft 

Leírás: Célunk, a Körös-Sárrét területén felelhető kastélyok és kúriák, valamint a térség 

fejlődését szolgáló személyek történetének feltárása megismertetése és tudatosítása – 

elsősorban a 12-18 éves korosztály illetve a felnőtt lakosság körében. Egy 3 fős 

szakmacsoport által meghatároztuk, hogy mely kastélyok, kúriák és személyek kerülnek be az 

elkészítendő tájékoztató anyagba. Elkészítettünk egy ppt. előadást és egy írásos szakmai 
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anyagot, mely röviden tartalmazza az épületek és a személyek történetét. Összeállították és 

kidolgozták a 3 „Kastélytúra” útvonalát. Ebből az anyagból készítünk egy kiadványt, mely 2 

000 példányban A/5-ös méretben, 24 oldalon mutatja be a jelentős személyeket, kastélyokat 

és kúriákat. Ezt követően a térségben 5 helyszínen – Dévaványán (ide érkeznek Ecsegfalváról 

is diákok), Körösladányban, Szeghalmon, Vésztőn és Füzesgyarmaton kerültek megtartásra a 

tájékoztató előadások.  

3. Projekt megevezése: Helyi fórumok, események – Vadász Közéleti Konferencia 

Pályázat kiírója: Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat 

Pályázó szervezet: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

Benyújtás időpontja: 2014.06.17. 

Támogatás célja: Vadász Közéleti Konferencia szervezése, lebonyolítása 

Projekt kódja: MNVH/F/816 

Támogatási összeg: 995.500.- Ft 

Leírás: A „Vadász Közéleti Konferencia” című szakmai konferencia tartalma: 

koronglövészet, forrásszerzési lehetőségek, apróvad állomány változása, apróvad 

gazdálkodás lehetőségei, vadászhagyományok ápolása, a vad tisztelete, jövőképépítés, 

vadászetika, jó gyakorlatok a vadgazdálkodásban. 

Projektötletünk illeszkedik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) 2012-2014. évi 

Cselekvési Tervében megfogalmazott célokhoz, mivel olyan konferencia, információs és 

tájékoztató fórum megszervezésére kerül sor, mely alkalmas információ cserére és 

információ átadásra egyes érintett felek között, a vidéki vadásztársadalom egyes szereplői, a 

szervezetek vezetői és a tagság között, a politikusok, törvényhozók, az elméleti szakemberek 

és a megvalósítók, végrehajtók között. A rendezvény alkalmas a sajtó és ezáltal a 

közvélemény informálására. Országos hatóköre miatt elősegíti a térségközi az ország határ 

mellett élő nemzetek közötti kooperációt. A Vadász Közélet, annak tisztasága rendkívül 

fontos a vadászat társadalmi megítélése, elfogadása szempontjából. Elengedhetetlenül 

fontos a párbeszéd vadász és vadász, vadász és a társadalom között. A párbeszéd 

lehetőségének biztosításához kiváló alkalom ez a konferencia. 
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4. Projekt megevezése: Itthon vagy - Magyarország, szeretlek! Programsorozat 

Pályázat kiírója: az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 44/2014. (IX. 5.) BM rendelethez 

Pályázó szervezet: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

Benyújtás időpontja: 2014.09.15. 

Támogatás célja: Itthon vagy - Magyarország, szeretlek! Programsorozatban való részvétel 
megvalósítása 

Projekt: 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet alapján 

Támogatási összeg: 520 000 Ft 

Leírás: Az „Itthon vagy- Magyarország szeretlek!” programsorozathoz kapcsolódva, 

„Füzesgyarmati gasztro – és szellemi értékeink felelevenítése” elnevezésű rendezvényt 

tartjuk meg a Kastélypark Fürdő előtti téren, melyre várjuk a helyi lakosok megjelenését.  A 

délutáni programsorozat keretén belül lehetőséget adunk sétakocsikázásra, lesz kézműves 

foglalkozás, gyermekműsor, fellép a helyi népdalkör - bordalokkal, illetve a Lovastornások. A 

hagyományos gyarmati ételekből kóstoltatást szervezünk.18-órától szórakoztató zenés 

koncertet ad a Hangfogó-Band Este csatlakozunk az országosan összehangolt tűzgyújtáshoz. 

 

5. Projekt megevezése: Hegyesi János Parasztköltő Félalakos Portrészobrának 

Elkészítése és Felállítása 

Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alap 

Pályázó szervezet: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

Benyújtás időpontja: 2013. 09. 27. 

Támogatás célja: Hegyesi János parasztköltő félalakos portrészobra 
 
Projekt kódja: 3974/191 

Támogatási összeg: 4.500.000 Ft 

Leírás: Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 161/2013. (IX. 19.) önkormányzati 

határozatával döntött arról, hogy a füzesgyarmati születésű Hegyesi Jánosnak szobrot állít. 

A rendszerváltás óta a lakosság igényeként jelentkezik, hogy méltó emléket állítsunk híres 

parasztköltőnknek, Füzesgyarmat meghatározó alakjának, de minden regnáló önkormányzat 

anyagi okokra hivatkozva félretette a szoborállítás szándékát. 
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2013.szeptemberében a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatot megragadva a 

Képviselő-testület döntése eredményeként vettünk részt a pályázaton. A Nemzeti Kulturális 

Alap 4 500 000 Ft-os támogatásához 30% önkormányzati önerőt biztosítva örök emléket 

állíthattunk a mindenki által tisztelt és nagyra becsült Hegyesi János költőnek, Füzesgyarmat 

szülöttének. A szobrot Győrfi Lajos szobrászművész készítette, akinek az alkotó műhelyébe, 

Püspökladányba, kétszer is ellátogatott Ibrányi Éva alpolgármester és Fekete János, a Csánki 

Dezső Helytörténeti Egyesület elnöke, aki személyesen is ismerte a költőt. Láthatták, hogyan 

formálódik, hogyan kel életre a művész keze alatt az anyag, hogyan bújik elő maga a 

karakter, a büszke, szigorú tekintetű, parasztember, aki a fajtájához mindvégig hű maradt. 

„S ha nem szólhatok lelkem szerint, 

   Tollamra, számra zárat teszek: 

   Elmegyek majd úgy, ahogy jöttem, - 

   De fajtámhoz hűtlen nem leszek!” (1942) 

Hegyesi János, Füzesgyarmaton született, 1899. október 18-án. Idén ünnepeljük 

születésének 115. évfordulóját, melyre méltó módon készült a település lakossága, 2014. 

június 27-én a költő félalakos bronz portrészobrát avattuk a Szabadság téren. A szoboravató 

ünnepségre 200 db, az NKA logójával és a támogatás tényével ellátott meghívó került 

kiküldésre.  

Előzetesen a Hír6 megyei on-line portálon jelent meg egy interjú az eseményről IbrányiÉva 

alpolgármesterrel: 

http://hir6.hu/cikk/98738/iden_szobrot_avatnak_jovore_uj_oktatasi_kozpontot_nyitnak.  

A megnyitón Bere Károly mondott köszöntőt, a költő megzenésített verseiből Mohos Péter 

és Vígh György előadóművészek adtak műsort, Földesi Ágnes pedig elszavalt néhány Hegyesi 

verset. Dr. Medvigy Endre irodalomkutató a költő méltatásával tette teljessé az ünnepséget. 

Az MTV1 megbízásából a Csaba TV-nek Bere Károly polgármester, Ibrányi Éva, 

alpolgármester, és Dr. Medvigy Endre irodalomkutató adott interjút. Az átadóról 2014. 

június 27-én 19.30-as MTV-1 Híradóban volt látható az összefoglaló (29.30mp-nél). 

 

6. Projekt megevezése: Vadász Közéleti Konferencia 
 
Forrás: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 

Benyújtás időpontja: 2014.09.15 
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Támogatás célja: Vadász Közéleti Konferencia megrendezése 
 
Projekt kódja: - 

Támogatási összeg: 100.000 Ft + ÁFA 

Leírás: Füzesgyarmat Város polgármestere - Bere Károly -  karöltve a helyi vadásztársasággal, 

s a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökével, Farkas Zoltánnal - 2014. 

szeptember 26-28 között Füzesgyarmaton „VADÁSZ KÖZÉLETI KONFERENCIÁT” szervezett, 

melynek fővédnöke Dr. Semjén Zsolt, miniszter-elnök helyettes, az Országos Magyar 

Vadászati Védegylet elnöke volt. A rendezvényen két fő témakört érinttek: „Az apróvad 

gazdálkodás lehetőségei” és a „Megújuló vadász közélet…”címmel. 

Békés megyében, s szűkebb lakóhelyünkön a Körös-Sárréten is nagy hagyománya van a 

vadászatnak és a vadgazdálkodásnak. A térségben működő önkormányzatok és 

vadásztársaságok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vidéki élet hagyományainak 

felelevenítése mellett a vadászat értékeinek jelentőségére, s a vadgazdálkodás fontosságára 

és az abban rejlő lehetőségekre irányítsák a figyelmet. A Vadász Közélet, annak tisztasága 

rendkívül fontos a vadászat társadalmi megítélése, elfogadása szempontjából. 

Elengedhetetlenül fontos a párbeszéd vadász és vadász, a vadászok és a társadalom között. A 

párbeszéd lehetőségének biztosítása céljából, s a jó gyakorlati példák népszerűsítése 

érdekében terveztük a 3 napos program megrendezését. A témaválasztás egyik kulcseleme 

az apróvad – állomány növelésének, lehetséges módszereinek megismerése volt. Ennek oka, 

hogy az utóbbi években jelentős csökkenés tapasztalható e területen, mely veszélyezteti az 

alföldi vadászat fenntarthatóságát. 

7. Projekt megevezése: Határon átnyúló kommunikáció fejlesztése  

Pályázat kiírója: Magyar-Román Határon Átnyúló Program –ETE  

Benyújtás időpontja: 2013. 

Támogatás célja: Tourinform Körös-Sárrét Iroda tárgyi feltételeinek biztosítása 
 
Projekt kódja: HURO/1001/024/1.2.3 

Támogatási összeg:  73 908,80 EUR (22 000 000 Ft) 

Hazai társfinanszírozás összege:  2 690 238 Ft (8 695,15 EUR) 
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Leírás: 2013.04.26-án a záró konferencia megrendezésével és az Információs Iroda 

megnyitásával befejeződött a projekt tevékenységeinek megvalósítása, s elkezdődött az 

elszámolási folyamat.  Az új LP szerepét Füzesgyarmat töltötte be.  

2014. december 29-én megérkezett az utolsó kifizetés is a település számlájára:  73 908,80 

EUR  

2015. 07.14-én érkezett meg a Hazai Társfinanszírozás összege: 2 690 238 Ft 

8. Projekt megnevezése: IV. Füzesgyarmati Gazda-és Vállalkozónapok, Vidékfejlesztési 
Konferencia (2015.02.06.) 

Pályázó: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

Pályázat kiírója: Miniszterelnökség,  Agrár-Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkárság 

Benyújtás időpontja: 2015.01.15 

Támogatási összeg: 400 000 Ft+áfa 

Leírás: A 2014-2020-közötti EU-s források megszerzésének lehetőségeiről nyújtottak 
tájékoztatást az előadók. 

Vidéki helyszínen, viszonylag nagy létszámot mozgósító rendezvényre került sor. 
A civil, a vállalkozói és önkormányzati szféra bevonásával került megvalósításra a 
konferencia, melyen a FM Minisztere is részt vett. 
Az ismeretátadáson túl a helyi vállalkozók, termelők bemutatkozására is lehetőséget nyújtó 
kiállításra is sor került. 

Ezen a rendezvényen részt vett Nowy-targi járás delegációja – testvér települési 
kapcsolatfelvétel céljából. Részükre 3 napos programot szerveztünk. 

9. Projekt megnevezése: „Új utak Füzesgyarmat Gazdaságfejlesztésében” - 
Vidékfejlesztési Konferencia (2015.06.26-27) 

Pályázó: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

Pályázat kiírója: Miniszterelnökség,  Agrár-Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkárság 

Benyújtás időpontja: 2015. április 

Támogatási összeg: 987 800+ áfa 

Leírás: Olyan komplex rendezvény szervezése, mely alkalmas információ cserére és 
információ átadásra egyes érintett felek között, a vidéki társadalom egyes szereplői, a 
szervezetek vezetői és a tagság között, a politikusok, törvényhozók, az elméleti szakemberek 
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és a megvalósítók, végrehajtók között. A konferencia az elméleti és gyakorlati módszereket 
alkalmazva járuljon hozzá az ismeretátadáshoz. Alkalmas legyen a tudományos tapasztalatok, 
jó gyakorlatok megosztására és cseréjére. A helyi sajátosságok is bemutatásra kerüljenek. Az 
esemény által az EMVA kiemelt céljai is kommunikálhatóak legyenek. 

Vidékfejlesztési Konferencia 
Résztvevők száma: 118 fő 
Helye: Hotel Gara Szálloda 
A rendezvényen két fő témakört érintünk: 
•   Német-magyar gazdasági együttműködések Magyarországon és a Körös-Sárréten;  
•  Innovatív vállalkozások Füzesgyarmaton; 
Balogh Ilona, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezető igazgató helyettese 
a magyar-német gazdasági kapcsolatok alakulásáról tájékoztatott, majd ezt követően 
bemutatkoztak a térségben működő, jelentős befektetéssel rendelkező német tulajdonú 
nagyvállalatok részére. Több neves cégvezető fogadta el a felkérést, mint például Stefan 
Dreher a KUKA Robotics Hungária Ipari Kft. igazgatója, Jancsecz Zsolt a Felina Hungária 
Kft ügyvezető igazgatója, Vermes Péter Billerbeck Budapest Kft. ügyvezetője, Gyebnár Péter 
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat területi felelőse, Molnár Sándor a Leader Akciócsoport 
elnöke. A részt vevők tájékoztatást kaptak a füzesgyarmati Stevia programról, a Galambos 
Hintókészítő Műhely fejlődéséről és a rehabilitációs foglalkoztatásról is.  

A konferencia részt vevői nyakpántot, tollat, helyi kiadványokat és a kincskereső túra 
kiadványát kapják meg papírtáskában. 

A konferenciát követően a „Körös-Sárréti Pillanatok” című fotókiállítás megnyitására került 
sor. 29 pályázó 87 pályaműve került kiállításra. A fotókat 3 tagú zsűri díjazta, s több különdíj 
átadására is sor került. A megnyitót színvonalas zenei műsor színesítette. 

Június 27. (szombat) 9-20 óráig 

Kincskereső élménytúra 

Résztvevők száma: 73 fő 

Egy LA4 - 3 hajtásos kiadványt készítettünk a túra szabályainak leírásával, a túrát bemutató 
térképpel, mely tartalmazza a 6 állomás meglátogatását igazoló pecsét helyét is. 

A túra állomásai: Hotel Gara (a fotókiállítás megtekintése); Kastélypark Fürdő (Víz alatti 
kincsvadászat); Tourinform Iroda (kvízjáték); Képtár (Szitás Erzsébet képeinek 
megtekintése); Galambos Hintókészítő Műhely (lószerszámok felismerése); Tájház (csőröge 
sütés). A túrát teljesítők között 4 db értékes ajándékot sorsoltunk ki. Az igazolószelvényeket a 
Fürdő pénztárában kellett leadni. A nyerteseket e-mailben és postai úton értesítettük. 

10.  Projekt megnevezése: Hungarikum Pályázat - Meglévő helyi (települési, tájegységi) 
értéktárakban szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi 
étéket bemutató rendezvény megvalósításával, a helyi értékek megismerését célzó kiállítások, 
bemutatóterek kialakításával. 

Pályázó: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
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Pályázat kiírója: FM Minisztérium 

Benyújtás ideje: 2015.01.06. 

Támogatási összeg: 1 500 000 Ft 

Leírás: Célunk a települési értéktárba felvett helyi értékek bemutatása egy kiállítás 
megrendezése és egy kiadvány elkészítése és terjesztése által. 

A kiállítás 2015.02.06-2015.04.07-ig tart nyitva, a kiadvány elkészítésére május 30-ig sor 
kerül, azt követően szeptember 30-ig megtörténik a terjesztése is. 
A tevékenységeink megvalósításával szeretnénk célcsoportjainkat elérni, s nekik bemutatni 
azokat a helyi alkotókat, alkotásokat, értékeket, melyek által jobban megismerhetik a 
település értékeit, hagyományait. Célunk továbbá, hogy mind a helyi lakosság, mind pedig az 
ideérkező vendégek kötődését településünkhöz erősítsük. A helyiek identitástudata fejlődik, 
míg a turisták visszatérési szándéka növekedhet a projekt során megvalósítandó 
tevékenységeink által. 
 

Összefoglaló táblázat a Tourinform Iroda tevékenységével összefüggő egyéb, turisztikai 
jellegű bevételekről: 

projekt megnevezése projektgazda év összeg Ft 

Helyi Értékek Népszerűsítése KSTE 2014 1 000 000 

Térségi identitástudat növelése a K-S-en 
(Kastélytúra kialakítása) 

KSTE 2014 999 350 

Vadász közéleti konferencia Önk. 2014 1 264 285 

100 000 

Itthon vagy – Magyarország szeretlek!  Önk. 2014 520 000 

Hegyesi János félalakos szobor Önk. 2014 4 500 000 

HURO kommunikációs pály. befejezése Önk.  2014 22 000 000 

2014 összesen:    30 383 635 

Gazdanapok konferencia Önk. 2015 400 000 

Hungarikum pályázat Önk. 2015 1 500 000 

Városnapi konf, fotópály., és Kincskereső 
túra 

Önk. 2015 1 254 506 

2 db lovas konferencia (2014 és 2015) KSTE 2015 700 000 

Helyi Értékek Népszerűsítése KSTE 2015 1 000 000 
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Térségi identitástudat növelése a K-S-en 
(Templomtúra kialakítása) 

KSTE 2015 965 500 

HURO kommunikációs pály. hazai társfin. 
összege 

Önk. 2015 2 690 238 

2015 összesen:   8510244 

2014+2015 összesen   36 203 641 

*    KSTE – Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület 
**   Önk. – Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
 

Összefoglaló táblázat a Tourinform Iroda pénzforgalmi adatairól 

megnevezés Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

előzetes 

kötváll 

Végleges 

kötváll 

teljesítés maradvány 

2014       

bevételek 

összesen 

2 578 000 1 488 000 0 1 488 000 1 488 000  

kiadások 

összesen 

-5 681 000 -4 344 153 10 588 -4 329 273 -4 329 273  

 -3 103 000 -2 856 153 10 588 -2 841 273 -2 841 273  

2015; 

 1-8 hó 

      

bevételek 

összesen 

1 435 000 4 152 285 0 3 102 285 3 102 285 1 050 000 

kiadások 

összesen 

-5 257 000 -7 974 285 -1 303 562 -5 284 922 -5 284 922 -1 385 801 

 -3 822 000 -3 822 000 -1 303 562 -2 182 637 -2 182 637 -335 801 

 

Összefoglaló táblázat a települési hozzájárulások befizetéseiről: 

 

Települések  
Hozzájárulása 

2014 évi 
 befizetés 

2015 évi 
terv 

4 Körösújfalu 50 50 
5 Dévaványa 338 338 
6 Körösladány 0 0 
7 Szeghalom  450 400 
8 Biharugra 0 0 
9 Csökmő 0 100 

10 Kertészsziget 30 30 
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11 Bucsa 120 120 
12 Ecsegfalva 0 30 
13 Vésztő 400 350 
14 Füzesgyarmat 0   

    0   
  össesen (4-14): 1388 1418 

 

Összegzés: 

A 2014-15ös év szakmai tekintetben a lehetőségeket figyelembe véve sikeresnek mondható.  

Az iroda működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek adottak voltak, a pályázati 

forrás eredményeként az alapfeladatain túl az iroda dolgozói további feladat megoldását is 

felvállalták. A térségi szolgáltatók aktivitása is fokozódott, több közös akciót sikerült 

megvalósítani. Az iroda működése az elmúlt 2 év alatt beépült a helyi társadalom életébe, s 

annak fejlesztésében meghatározó szerepet tölt be. 

A térség-és településfejlesztési programokban prioritásként szerepel a turizmus fejlesztése. 

A Tourinform Körös-Sárrét iroda mindent megtett annak érdekében, hogy a célok 

megvalósulásához közelebb kerülhessünk. Az éves tevékenységünk eredményeként 

turisztikai együttműködések, új attrakciók, programcsomagok, szolgáltatások jöttek létre, s 

új falusi vendéglátók kezdték meg működésüket, akik a Körös-Sárrét Turizmusáért 

Egyesületen keresztül kapcsolódnak be a térségi turisztikai együttműködésbe.  

Az iroda működtetésének eredménye, hogy a Körös-Sárrét – mint turisztikai desztináció – s 

annak kiemelkedő jelentőséggel bíró települése, Füzesgyarmat, bekerült a turisztikai 

vérkeringésbe. 

Mellékletek: 

1 sz. melléklet: Szálláshelyekre vonatkozó statisztikai adatok alakulása 2013-2014-ben 

2. sz. melléklet: A Tourinform Iroda által használt kiadványok 

3. sz. melléklet: A Tourinform - Békés megye beszámolója 

 

Füzesgyarmat, 2015. október 9. 

 

                  Tőkésné Gali Mónika 
                  irodavezető 
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